POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA
PLANIRANJE, KONCEPTUALIZACIJO IN RAZVOJ PLATFORME ZA
SOCIALNA PODJETJA
(DISPOZICIJA)
I. Delovni sklop 1: Planning, conceptualization and development of the platform
Naslov: PLANIRANJE, KONCEPTUALIZACIJA IN RAZVOJ PLATFORME
Osnovni namen platforme za socialna podjetja bo izboljšanje tehnoloških in vodstvenih sposobnosti
zaposlenih v socialnih podjetjih in na splošno socialno ogroženih, preko sodobnih in inovativnih
tehnologij ter pristopov ki vključujejo uporabo IKT orodij. Izvajalec se bo v tej fazi usmeril v
planiranje, konceptualizacijo in razvoj modularne e-platforme, ki bo bazirala na računalništvu v
oblaku (cloud based) in ponujanju odprtih storitev/aplikacij (open source). Cilj je, da se zagotovijo
integrirana orodja, kot so določena v prejšnjih delovnih sklopih projekta.
Za razumevanje zahtev platforme se naj izvajalec seznani z naslednjo dokumentacijo, ki je tudi
sestavni del te razpisne dokumentacije:


Regional Joint strategy on tackling technological and managerial skills shortages of WISEs



Design of the Information System application architecture framework for WISEs

Naloga: Izvajalec mora nuditi pomoč naročniku pri planiranju in konceptualizaciji ter razvoju
platforme in sicer na tak način da bodo zagotovljena pričakovanja in funkcionalnosti definirane v
dveh dokumentih omenjenih zgoraj, ter ob tem zagotoviti naslednje aktivnosti:
 Definirati koncept celotne platforme na osnovi katerega se bo razvijala platforma
 Definirati in dizajnirati mrežne diagrame nove IKT platforme
 Planirati in dizajnirati IKT infrastrukturo platforme
 Dizajnirati podatkovni model platforme (entity relationship diagram)
 Zagotoviti dizajne, ki bodo ustrezali sodobnim UX (user experience) merilom in pravilom
 Zagotoviti ustrezen UI (user interface) dizajn
 Celotno platformo razviti v skladu s potrjenim konceptom
Vsebinski pogoji: Platforma mora biti razvita, testirana in delujoča v skladu z zgoraj navedenimi
dizajni, dokumenti in odobritvami naročnika. Kot dokazilo o opravljeni storitvi mora izvajalec
predložiti dokument z opisom platforme in delujočo platformo, katero lahko naročnik ustrezno
testira in potrdi ustreznost njenega delovanja. Dokument in platforma morata biti pripravljena v
angleškem jeziku.
ROK ZA IZVEDBO: Aktivnosti morajo biti dokončane do 30.04.2019
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II. Delovni sklop 2: Integration of MOOC functionality and training modules into the
platform
Naslov: INTEGRACIJA MOOC FUNKCIONALNOSTI IN IZOBRAŽEVALNIH MODULOV V PLATFORMO
Razvita IKT platforma v 1. Delovnem sklopu predvideva tudi integracijo t.i. MOOC (Massive Open
Online Course) funkcionalnosti z namenom implementacije izobraževalnega središča za socialna
podjetja in njihove zaposlene. Vodje in zaposleni v socialnih podjetjih bi naj namreč preko
platforme pridobili ustrezna znanja in sposobnosti za uporabo novih tehnologij (predvsem IKT
orodij) pri vsakdanjem delu v svojem podjetju. Predvidevano je, da se v platformo integrira t.i.
MOOC funkcionalnost, preko katere bo omogočeno dodajanje in izvedba izobraževalnih modulov
usmerjenih v specifične potrebe socialnih podjetij in transformacijo v podjetniško razmišljanje teh
socialnih podjetij. Platforma naj poleg celovite funkcionalnosti MOOC omogoča dodajanje in
urejanje izobraževalnih modulov, ocenjevanje uporabnikov, njihovo usmerjanje v pridobivanje
znanja, itd.
MOOC (Massive Online Open Course) je inovativen spletni izobraževalni pristop, namenjen
odprtemu dostopu prek spleta ter strukturiranimi izobraževalnimi vsebinami, ki lahko temeljijo na
video izobraževanjih in drugih dopolnilnih materialih (tekst) ter praktičnimi dejavnostmi kot so
reševanje kvizov, projektno delo, forum, souporaba socialnih omrežij itd.).
Naloga: Izvajalec mora izvesti razvoj in implementacijo platforme v kontekstu aktivnosti 1.
delovnega sklopa, pri čemer mora upoštevati in integrirati funkcionalnosti MOOC pristopa in
zagotoviti da bo izobraževalno središče po MOOC principu integralni del celovite platforme.
Izvajalec bo prav tako moral zagovoriti ustrezno opremljenost MOOC dela platforme z
izobraževalnimi materiali razvitih s strani partnerjev in pripraviti poročilo o integraciji MOOC
platforme.
Vsebinski pogoji: MOOC del platforme mora biti razvita, testirana in delujoča v skladu z zgoraj
navedenimi zahtevami, dokumenti in odobritvami naročnika. Kot dokazilo o opravljeni storitvi mora
izvajalec predložiti dokument z opisom MOOC platforme in delujočo MOOC platformo, katero lahko
naročnik ustrezno testira in potrdi ustreznost njenega delovanja. Dokument in platforma morata
biti pripravljena v angleškem jeziku.
ROK ZA IZVEDBO: Aktivnosti morajo biti dokončane do 31.08.2019
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III. Delovni sklop 3: Evaluation and modification of the Platform and MOOC
functionality/training modules
Naslov: EVALUACIJA IN NADGRADNJA
IZOBRAŽEVALNIH MODULOV

PLATFORME

IN

MOOC

FUNKCIONALNOSTI

IN

Izvajalec bo skupaj z naročnikom v 1. in 2. delovnem sklopu razvil celotno platformi in v njo
integriral tudi MOOC funkcionalnost in MOOC izobraževalni material. V naslednjem koraku bo
platforma pilotsko implementirana s strani projektnih partnerjev ter drugih uporabnikov. Na
podlagi rezultatov testiranj se bo izvedla nadgradnja platforme, predvsem v smislu nadgradnje
MOOC funkcionalnosti in izobraževalnih modulov.
Naloga: Izvajalec mora na podlagi evaluacijskih poročil, ki jih skozi pilotske aktivnosti zagotovi
naročnik, izvesti kritično analizo predlogov za izboljšave in modifikacije platforme in vsebine in v
skladu z odobritvijo sprememb/nadgradnje s strani naročnika, vse spremembe tudi implementirati.
Vsebinski pogoji: Obstoječa platforma mora biti po-razvita/nadgrajena, testirana in delujoča v
skladu z evaluacijskimi poročili oziroma seznamom nadgradnje. Kot dokazilo o opravljeni storitvi
mora izvajalec predložiti dokument z opisom modifikacij, nadgradnje, izboljšav in odprave napak
platforme in delujočo nadgrajeno platformo, katero lahko naročnik ustrezno testira in potrdi
ustreznost njenega delovanja. Dokument in platforma morata biti pripravljena v angleškem jeziku.
ROK ZA IZVEDBO: Aktivnosti morajo biti dokončane do 31.05.2020
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